
“ ช่วยให้ผู้คนมีชีวติที�ดขีึ �น ” 
รายได ้กุมภาพันธ ์2022

โทรฟรี

(877) 667-6266

ใบสมัคร DD และคุณสมบัติ

ส าหรับค าถามเกี�ยวกับการสมัครหรือคุณสมบัต: ิ
DHHS.DDeligibility@nebraska.
gov

DD รจิีสทรี

ส าหรบัค าถามเกี�ยวกับการรอบรกิาร:

DHHS.DDRegistry@nebraska.gov 

คําถามทั ่วไปส าหรบั
บรกิารตามชุมชน

ส าหรบัค าถามอื�นๆ เกี�ยวกับชุมชน บรกิารตาม: 

DHHS.DDDCommunityBasedServices

@nebraska.gov 

ดเีอชเอชเอส 
กองพัฒนาความพิการ 
Nebraska State Office Building 
301 Centennial Mall South 
PO Box 98947 
Lincoln, NE 68509-8947 

โทรศ ัพท์: (877) 667-6266
อีเมล: dhhs.dddcommunitybasedservices@nebrsaka.gov

ดี.ดี 
ความพิการทางพัฒนาการ

วว 
เนบราสก้ากรมอนามัยและมนุษย์ 
งานบรกิารกองพัฒนาความพิการ 

เอชซีบีเอส 
บรกิารตามบ้านและชุมชน 

วท 
ประสานงานบรกิาร 

วอีาร ์
การฟ้ ืนฟูอาชีพ 
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ความพิการทางพัฒนาการถูกก าหนดไว้ ในกฎหมายของรฐัท่ ี
เนบราสก้าแก้ ไขธรรมนูญ 83-1205.

ความพิการทางพัฒนาการเป็นอาการรนุแรงเรื �อรงั
ความพิการรวมถึงความพิการทางสต�ิญญา อื�นๆ กวา่จะเป็
นโรคจิต บุคคลนั ้นตอ้งมี การวนิิจฉัย

ความพิการตอ้งเกิดจากจิตใจหรอืรา่งกาย
การดอ้ยคา่ซึ�งไม่ไดเ้กิดจากก 
การรบกวนทางอารมณ์อย่างรนุแรงหรอืทางจิตถาวร การเจ็บป่ วย

ความพิการจะตอ้งเกิดขึ �นในระหวา่ง
ช่วงพัฒนาการก่อนอายุ 22 ปี มันจะตอ้งมีแนวโน้มที�จะด
าเนินตอ่ไปตลอด ชีวติของบุคคลนั ้น

ความพิการจะตอ้งส่งผลให้ท างานไดอ้ย่างมาก ข้อ จ ากัด
ในพื �นที�ตอ่ไปนี�ของการปรบัตวั การท างาน: 

• ทักษะความคิด: ภาษา การรูห้นังสือ เงิน เวลา
แนวคดิเกี�ยวกับตวัเลข และตนเอง ทิศทาง

• ทักษะทางสงัคม: ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล,
ความรบัผิดชอบตอ่สังคม, ความนับถือตนเอง,
ความใจง่าย,

ความระมัดระวงั การแก้�ญหา สังคม และ
ความสามารถในการปฏิบัตติามกฎหมายและกฎเกณฑ์และ
หลีกเลี�ยง ก าลังตกเป็ นเหยื�อ

• ทักษะการปฏิ บัติ: กิจกรรมในชีวติประจ าวนั
การดแูลส่วนบุคคล, ทักษะการประกอบอาชีพ,
การดแูลสุขภาพ,
ความคล่องตวัและความจุส าหรบัอิสระ การด ารงชีวติ.

บุคคลนั ้
นตอ้งการการสนับสนุนและความช่วยเหลือพิเศษที�คาดวา่จะตล
อดชีวติ และมีการวางแผนและประสานงานเป็ นรายบุคคล
เด็กต ั้งแตแ่รกเกิดถึงเก้าขวบคอื
ประเมินตามการวนิิจฉัยและพัฒนาการ ล่าช้า. DDD

ยังพิจารณาข้อ จ ากัด หลังจากอายุเก้าขวบ

บรกิารพัฒนาความพิการคอื ให้ผ่านการยกเวน้
Medicaid Home and Community-Based 
Services (HCBS) 

บุคคลตอ้ง:

• เป็
นพลเมืองของสหรฐัอเมรกิาหรอืคนตา่งดา้วที�มีคุ
ณสมบัตภิายใต
พระราชบัญญัตคินเข้าเมืองและสัญชาตขิองรฐับา
ลกลาง และอยู่ในสหรฐัอย่างถูกกฎหมาย รฐั

• เป็ นผู้อาศัยอยู่ในรฐัเนแบรสกา
• มีสิทธิ ์ไดร้ ับ Nebraska Medicaid

• มีความพิการทางพัฒนาการเป็ น ระบุไว้
ในเนบราสก้าแก้ ไขธรรมนูญ 83-1205 และ

• พบกับระดบัการดแูลที�จะอยู่ในสถานดแูลระดบัก
ลางส าหรบับุคคลทั ่วไป
ที�มีความบกพรอ่งทางสต�ิญญา (ICF/IID)

บุคคลตอ้งเลือกรบั Medicaid บรกิารสละสิทธิ 
HCBS  แทนการอาศัยอยู่ใน การต ั้งคา่สถาบัน 

ทุกคนมีสิทธิ ์ไดร้ ับการพัฒนา บรกิารผู้พ ิการตอ้ง
สมัครและยอมรบั ผลประโยชน์ Medicaid
ของรฐับาลกลางที�พวกเขาไดร้ ับ อาจมีสิทธิ ์ และ
ผลประโยชน์จากเงินทุนอื�น ๆ แหล่งที�มา
แหล่งที�มาที�เป็ นไปไดร้วมถึงแหล่งที�มาภายใน DHHS
และหน่วยงานอื�นๆ ประโยชน์อื�นๆ ตอ้งใช้ ให้เป็
นประโยชน์สูงสุด

ซึ�งรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะบรกิารฟื�
นฟูอาชีพดว้ย Nebraska VR

สามารถประสานงานบรกิารแก่ผู้มีสิทธิได้
คนเมื�อตรงตามความตอ้งการ

• เมื�อคณุมี Medicaid พวกเขาจ่ายส าหรบัสิ�งนี�
บรกิาร.

• เมื�อคณุไม่มี Medicaid แสดงวา่คณุเป็ น
รบัผิดชอบคา่ใช้จ่าย

เมื�อคณุขอใช้บรกิาร ผู้ประสานงานคณุจะไดร้บัหนึ�ง
เมื�อรบับรกิารผ่อนผัน ท่านตอ้งมีบรกิาร ผู้ประสานงาน
(SC) เพื�อให้การจัดการรายกรณี
และประสานงานและดแูลบรกิารของคณุ

ส่งใบสมัครไปท่ ี DDD fเพื�อรบัสิทธิ ์ ที�จะถูกก าหนด
ใบสมัครอยู่ท่ ี
www.ACCESSNebraska.ne.gov. 
เพียงกรอกใบสมัครทางอิเล็กทรอนกิส์!

นอกจากนี�คณุยังสามารถกรอกใบสมัครเพื�อพิจารณาวา่มีสิทธิ ์
ส าหรบั HCBS ทั ้งหมด การสละสิทธิ ์ ใบสมัครอยู่ท่ ี
http://public-dhhs.ne.gov/Forms/
DisplayPDF.aspx?

item=3443. 

กรอก พิมพ์ ลงช่ ือ และส่งไปรษณีย์ ไปท่ ี:
DDD Eligibility 
PO Box 98947 
Lincoln NE 68509-8947 

หรือสแกนและส่ งอีเมลไปท่  ี:
DHHS.DDeligibility@nebraska.gov. 

คณุสามารถโทรหา DDD โทรฟรีไดท้่ ี (877) 
667-6266 หากคณุมีค าถามหรอืตอ้งการ
ใบสมัครจะถูกส่งถึงคณุ

คณุสามารถไปที�ส านักงาน DHHS
และขอความช่วยเหลือได้
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